
Viering Paasmorgen  
12 april 2020 
 

Welkomkerk 
10 uur 
 

Thema: “Sta op!” 
 
Voor de dienst: 
 
Door uw genade vader (opw.369) 
Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 

Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. 

U roept ons in Uw nabijheid, en dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. 
 
 
Zo groot bent U  
De bergen buigen diep voor U, uit eerbied voor hun maker 
Zij vallen in het niet bij U, want U bent niet te evenaren 
Nee U bent niet te evenaren! 

Refrein: 
Zo groot bent U! Mijn god zo groot bent U! 
Zo groot bent U! Mijn god zo groot bent U! 
Er is niets aan U gelijk en niemand kan om U heen! 
Zo groot bent U! 
 
De bomen springen op voor U. Ook door hen wordt Uw macht beleden 
Zij klappen tot de eer van U. Met groot applaus wordt U aanbeden 
Met groot applaus wordt U aanbeden 

De hoogste berg, de diepste zee, zij gaan ons voor wij zingen mee ) 
Al eeuwen lang tot aan het Nu, zingt de natuur zo groot bent U! ) 3X 
 
 
 



Tijdens het binnendragen van de kaars zingen we:  
 
‘Als alles duister is’  (NLB 598) 
 
 

 
                   
Als de Paaskaars brandt, zingen we:  
                                                                 

 
 
Welkom  
 
Voorganger: De  Heer is opgestaan 
Ieder: De Heer is waarlijk opgestaan 
 
Zingen: Lied 630: 1 en 4 (NLB) 
 
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid,- 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 

 
               
 

 



Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Klein Gloria (NLB 195) 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
Als in den beginne,  
nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid 
Amen 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: ‘Lied van het feest’ 
 
Gebed om ontferming 
 
Beden afgewisseld met: 
“Doe ons opstaan en help ons Heer” (responsie liturgiegids 2020)  
 

 
 
Zingen: Lied 632: 1, 3  
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam. 
En Hem in waarheid aanbidden. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Johannes 20: 1-18  
 
1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit 
Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was 
weggehaald.  
2Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel 
hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze 
hem nu neergelegd hebben.’  
3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.  
4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en 
kwam als eerste bij het graf.  



5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar 
binnen. 
6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen 
doeken,  
7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, 
maar apart opgerold op een andere plek.  
8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. 
Hij zag het en geloofde.  
9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 
10De leerlingen gingen terug naar huis.  
11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf,  
12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind, een bij het 
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 
13’Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik 
weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ 
14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het 
Jezus was. 
15’Waarom huil je?’ vroeg Jezus, ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was 
en zei: ‘Als U hem hebt weggehaald, vertel me dan waar U hem hebt neergelegd, 
dan kan ik Hem meenemen.’ 
16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’(Dat betekent: 
meester) 
17’Houd me niet vast’, zei Jezus, ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.Ga nar 
mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook 
jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. 
18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: Ík heb de Heer gezien!’ 
En ze vertelde alles wat Hi tegen haar gezegd had.  
 
Zingen: Lied 637 (NLB) 
 
O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 
 
De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 
 
De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 
 
Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
  



Meditatie: Sta op! 
 
Muzikaal meditatief moment  
 
Gebeden 
 
Gedicht  - “Kom laten wij geloven” van Alie Holman 
 
Kom laten wij geloven 
de dood is weggedaan 
met Vaders kracht van boven is Jezus opgestaan. 
Hij heeft ondanks het lijden 
-Zoals Gods woord ons leert- 
ondanks de pijn , het strijden voorgoed getriomfeerd. 
Hij wijst ons nieuwe wegen 
en ondanks moeiten, pijn 
zal hij ons tot zijn zegen een Goede herder zijn. 
Hij wil zijn schapen weiden 
al zij wij soms nog bang 
wil ons van angst bevrijden er zijn, een leven lang. 
De Heiland is verrezen 
Hij stierf aan 't kruis voor jou 
heeft liefdevol bewezen Zijn eindeloze trouw. 
Ja Hij heeft overwonnen 
de dood is nu voorbij 
nieuw leven is begonnen voor U, voor jou, voor mij 
 
                       Alie Holman 
 
‘Inzameling’ van de gaven 
 
Slotlied: Lied 634 (NLB) 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Zegen 
 



Rise up! 
 
Rise up, you people of power 
Sta op, krachtige mensen 
stand up across the land 
Stel je op door het hele land 
take up the sword of the Spirit 
Neem het zwaard van de Geest op 
pull down the enemy’s plans. 
Vernietig de plannen van de vijand. 
 
When He arose, when He arose 
Toen Hij uit de dood verrees 
when Jesus arose, He defeated 
toen Jezus verrees, versloeg Hij 
defeated all of our foes. 
versloeg Hij al onze vijanden. 
 


